
MIKKELI 20060729 (KV) Anita Alatalo 

 

Mettänpeikon Hessu Hopo 43655/05 JUN EH1 

Erinomaiset mittasuhteet omaava 10kk. Hyvä purenta. Hyvät silmät, korvat ja pään 

mittasuhteet. Riittävä kaula. Vahva runko. Hyvä selkälinja. Keskivahva luusto. 

Liikkuu vielä leveästi edestä. Hyvät sivu- ja takaliike. Hyvä karva ja väritys. Kantaa 

häntäänsä hyvin. Kovin vallaton tänään kehässä. Lupaava. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB 

Erinomaisen sukupuolileiman omaava nuori uros. Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Vahvaluustoiset raajat. 

Aavistuksen lyhyt häntä. Karva vaihtumassa. Hyvät värit. Liikkuu upeasti mennen 

tullen. Kantaa häntänsä mallikkaasti. Erinomainen luonne. Esitetään hyvin. 

Alpweiden Top Style 50191/04 NUO ERI2 VASERT 

20kk vanha. Erinomaisen sukupuolileiman omaava. Kaunisilmeinen pää. Hyvä 

purenta, korvat ja silmät. Hyvä runko. Rintakehän tulee täyttyä ala-osasta. 

Superluusto. Erinomaisesti kulmautuneet rajat. Erinomainen liikkuja. Kauniit värit. 

Hyvä karva. Esitetään hyvin. 

Riccarron Marco Polo 25729/04 AVO ERI1 

Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava, jolla erinomainen pää. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Todella upea kaulan kiinnitys säkään. Hyvä ylälinja. liikkuu 

aavistuksen löysästi edestä erinomaisella askelpituudella. Kantaa häntäänsä todella 

mallikkaasti. Vahva luusto. Oikein kulmautuneet raajat. Miellyttävä luonne. Esiintyy 

ja esitetään hyvin. 

Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI1 PU1 ROP CACIB 

4v. erinomaiset mittasuhteet omaava uros, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Toivoisin paremman suun pigmentin. Erinomainen kaula, runko, 

kulmaukset ja luusto. Superliikkuja. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Cereus 16381/99 VAL ERI 

Erinomaisen sukupuolileiman omaava 7,5 v. erinomainen pää. Toivoisin paremman 

suun pigmentin. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen runko. Vahva luusto. Hyvin 

kulmautunut takaa. Pysty olkavarsi. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivusta katsoen 

takatyöntö voisi olla parempi. Kuono-osan valkoinen juuri hyväksyttävissä. Muuten 

hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU3 

Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava. Erinomainen uroksen pää, jossa 

oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta ja korvat. Toivoisin paremman suun pigmentin. 

Erinomainen karva. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Erinomainen 

runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten superliikkuja. Kauniisti kunnostettu 

karva. Esiintyy hyvin. 

Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL ERI4 

2v. erinomaisen sukupuolileiman omaava, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, 

korvat ja silmät sekä kaula. Hyvä ylälinja. riittävä runko. Hyvin kulmautuneet 

vahvaluustoiset raajat. Erinomaiset liikkeet mennentullen. Oikeat värimerkit. 

Kauniisti kunnostettu karva. Erinomainen luonne. Esitetään ja esiintyy hyvin. 

Momandan Obelix 13974/01 VAL EH 

5v. aavistuksen pitkärunkoinen vahvaluustoinen uros. Vahva pää. Hyvät silmät, 

korvat ja kuono-osa. Aivan turhan löysät alahuulet, joihin toivoisin paremman 

pigmentin. Hyvä ylälinja ja pitkä lanne. Super luusto. Hyvät kulmaukset. Rullaa 

selkäänsä liikkeessä, muuten liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Hyvä karva. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. Koira tänään löysässä kunnossa. 



Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI3 PU4 

6v. erinomaiset mittasuhteet omaava, jolla erinomainen sukupuolileima. 

Kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Toivoisin paremman suun pigmentin. 

Kuono-osan valkoisessa ruskeita täpliä. Super vahva luusto. Kauniisti kulmautunut. 

Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Erittäin kauniisti kunnostettu erinomainen 

karva. Miellyttävä luonne. Esiintyy hyvin. 

Beneco’s Binja 20929/05 JUN H 

17kk juniorinarttu, jolla hyvä sukupuolileima. Antaa tänään kovin matalaraajaisen 

vaikutuksen. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Toivoisin enemmän volyymia koko 

päähän. Hyvä kaula, riittävä runko. Pysty lantio. Pysty olkavarsi. Hyvät 

takakulmaukset. Kokoon nähden riittävä luusto. Hyvä karva. Liikkuu tänään 

takaraajat rungon alla, muuten ok. Vallaton luonne. Tarvitsee aikaa. 

Momandan Suhmura Sandra 41547/05 JUN H 

Hyväkokoinen, oikean sukupuolileiman omaava. Hyvä purenta. Toivoisin 

kauttaaltaan vahvemman kuono-osan ja leveämmän kallon. Riittävä kaula. Hyvä 

ylälinja. pysty lantio ja lapa. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi edestä 

ja sivusta katsoen takaraajat rungon alla. Hyvä vielä vähän kihartuva karva. 

Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Riccarron Octobussy 52420/05 JUN EH1 

Hyvänkokoinen 9kk vanha, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Toivoisin hieman syvemmän kuono-osan. Erinomainen 

kaula ja selkä. Riittävä runko. Rintakehän tulee täyttyä ala-osasta. Riittävä luusto. 

Liikkuu hyvin kun haluaa. Vielä kovin kihara karva. Vallaton luonne, joka aiheuttaa 

omistajalleen paineita. 

Alpigiano Beato Barandora 13921/05 NUO ERI1 PN4 VASERT 

18kk. Kauniit mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava. Kaunisilmeinen pää. Hyvä 

purenta, korvat ja silmät. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Kaunis 

kaula ja ylälinja. rintakehän tulee täyttyä. Hyvinkulmautuneet vahvaluustoiset raajat. 

Liikkuu vielä löysästi edestä, muuten todella upealla liikkeellä. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. Hyvä karva, joskin lähdössä. 

Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO EH2 

18kk pienikokoinen. Oikean sukupuolileiman omaava. Erinomainen pää. Hyvät silmät 

ja korvat. Hyvä ylälinja. erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 

Hyvät liikkeet mennen tullen. Erinomainen karva. Esitetään hyvin. Tänään kovin 

haluton kehässä. 

Alte Sage Akorina Fürzwei 20199/03 AVO ERI1 PN3 SERT FIN MVA 

3v erinomaiset mittasuhteet ja hyvä sukupuolileima. Erinomainen nartun pää. Kauniit 

tummat silmät. Hyvät korvat ja purenta. Toivoisin paremman suun pigmentin. 

Erinomainen runko. Hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Super liikkuja. 

Ihanasti kunnostettu karva. Miellyttävä luonne. Esitetään mallikkaasti. 

Annaciin Caro 24742/03 AVO ERI4 

Erinomaisen sukupuolileiman omaava, jolla kaunis pää. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä runko, joka aavistuksen pitkä. Hyvin 

kulmautuneet riittävän vahvaluustoiset raajat. Liikkuu hyvin. Erinomainen karva, joka 

kauniisti kunnostettu. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Momandan Napadancer 10569/00 AVO ERI3 

6v. aavistuksen pitkähkö, jolla erinomainen sukupuolileima. Kaunislinjainen pää. 

Hyvä purenta ja korvat. Aavistuksen pysty lantio. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hyvä kaula ja ylälinja. Super liikkuja. Kauniisti kunnostettu turkki. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 



Shedcape Xinna 27679/04 AVO ERI2 

Hyvänkokoinen. Oikean sukupuolileiman omaava, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. erinomainen runko. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Kauniisti kunnostettu 

karva. Ihanan punaiset värimerkit. Esitetään hyvin. 

Amoroosa 19108/01 VAL ERI4 

Erittäin hyvänkokoinen, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä purenta ja korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä runko. Hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. 

Rintakehä voisi tukea paremmin olkavarsia. Liikkuu hieman löysästi, erinomainen 

sivuaskel. Hyvä karva ja karvan laatu. Voisi esiintyä innokkaammin. Kuumuus 

vaikuttaneen. Esitetään hyvin. 

Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI2 PN2 CACIB 

Vajaa 3v. todella kauniit mittasuhteet, jolla erinomainen pää. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Erinomainen kaula, selkälinja ja runko. Vahva luusto ja kulmaukset. 

Aavistuksen lyhyt häntä. Liikkeessä ilo silmälle. Kauniisti kunnostettu. Todella 

kaunis karva. Erittäin kaunis rodun edustaja. 

Riccarron Gold Fever 29999/01 VAL ERI1 PN1 VSP 

5v. erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava. Erinomainen pää. Hyvä 

purenta ja korvat. Alaluomet voisi olla tiiviimmät. Kaunis kaula ja runko. Ihana luusto 

ja kulmaukset. Todella erinomainen eturinta. Ihana löytää sellainen. Superliikkuja. 

Todella laadukas rotunsa edustaja. 

Zweierteam Carlina 16377/99 VAL ERI3 

7,5 v. erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs narttu. Erinomainen nartun pää. Hyvä 

purenta, korvat ja silmät, jotka hieman lähekkäin. Toivoisin paremman suun 

pigmentin. Kaunis kaula ja ylälinja. kauniisti kulmautuneet rajat. Super liikkuja. 

Kauniisti kunnostettu karva. Erinomainen rotunsa edustaja. 

Bernario Liliane 32314/98 VET EH1 

Hyvänkokoinen oikean sukupuolileiman omaava. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. keskivahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu kovin kinnerahtaasti takaa, muuten hyvällä askelmitalla. Kauniisti 

kunnostettu hyvälaatuinen karva. 


